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  أن الحمدهللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
  

  من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 
  

  وعلى آله وسلم ال شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه
  

  أما بعد
  

  ضمن دروس العقيدة التي أقيمهـا في مدينتي [ رفحاء ] فهذا شرح
  

  ] .   - 541لمعة اإلعتقاد لإلمام ابن قدامة رحمه اهللا [ 
  

  حرصت على ذكر أدلة أهل السنة والجماعة من مظانها ، واجتهدت
  

  أن ال أذكر إال ما صح من الحديث .
  

  لم النافع والعمل الصالحأسأل اهللا أن يرزقنا الع
  

  أخوكم
  سليمان بن محمد اللهيميد

  رفحاء –السعودية 
  تفضل بزيارة موقعي

www.almotqeen.net  
  
 

  
  فصل

  εاإليمان بكل ما أخبر به الرسول 
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 ِبيَما َأْخبَـَر ِبِه اَلن يَماُن ِبُكل ِبِه اَلنـْقُل َعْنُه ِفيَما َشاَهْدنَاُه, َأْو َغاَب َعنا, نـَْعَلُم َأنُه َحق َوِصْدٌق َوَسَواٌء ِفي  َوَصحε  َوَيِجَب َاْإلِ
ْسَراِء َواْلِمْعَراِج   َمَناًما, فَِإن قـَُرْيًشا وََكاَن يـََقَظًة َال َذِلَك َما َعِقْلَناُه َوَجِهْلَناُه, َوَلْم َنطِلْع َعَلى َحِقيَقِة َمْعَناُه ِمْثَل َحِديِث َاْإلِ

  .َوَلْم تـُْنِكْر اَْلَمَناَماِت َأْنَكَرتُُه َوَأْكبَـَرتَُه, 
 -----------------------  

جيب على املسلم أن يؤمن بكل ما أخرب به الرسول سواء كان مشاهداً أو مغيباً ، وسواء أدركناه بعقولنا أو مل ندرك ، وأنه صدق 
من أمور الغيب الثابتة يف الكتاب والسنة ، رد استبعاد العقل ، فإن العقول تضعف عن إدراك أمور وحق ، فال جيوز رد شيء 

  الغيب .
  ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى . εألن الرسول  

  واإلميان بالغيب من أعلى وأفضل درجات اإلميان .
  قال تعاىل ( هدى للمتقني . الذين يؤمنون بالغيب .. ) .

  ذكر املصنف أمثلة على هذه األمور اليت جيب اإلميان ا والتصديق فذكر :وقد 
  اإلسراء والمعراج 

  من مكة إىل بيت املقدس . εسري جربيل بالنيب  : وشــرعاً  السري بالشخص ليًال . : اإلســراء لغـة
  من األرض إىل السماء . εول اهللا السلم الذي عرج به رس : وشــرعاً اآللة اليت تعرج ا , وهي املصعد .  : والمعراج

  قصـة اإلســراء والمعراج : 
  اإلسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة . �

  أسرى بعبده ليًال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ) .قال تعاىل ( سبحان الذي 
  واألحاديث كثرية يف ذلك .

  ملخص ما حدث : �
عيسى ، ويف السماء الثانية  آدمس مث عرج به إىل السماء ، فوجد يف السماء األوىل أيت بالرباق حىت جاء بيت املقد εأن النيب 
 ، موسىسماء السادسة ، ويف ال هارون ، ويف السماء اخلامسة إدريس ، ويف السماء الرابعة يوسف، ويف السماء الثالثة  ويحيى

  . متفق عليه صلوات اخلمس مث رجع من ليلته ...) ليه ال، وفرضت عمسنداً ظهره إىل البيت املعمور إبراهيمويف السماء السابعة 
 : والمعراجوقت اإلسـراء  �

﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليًال من كان من مكة باتفاق أهل العلم ، وبنص القرآن والسنة املتواترة , كما قال تعاىل :   
  )  387/  3﴾ ) . ( جمموع الفتاوى املسجد احلرام إىل املسجد األقصى 

. ( لكن ال يعرف أي سنة بالتحديد : فقيل قبل اهلجرة بثالث سنني ، وقبل باالتفاق  وقبل اهلجرة ذلك بعد املبعث وكان �
  بسنتني وقيل بسنة .

  جماهير أهل السنة أن اإلسراء والمعراج كان بروحه وجسده يقظة مرة واحدة ال مناماً . �
   اماً .أنه أسري ببدنه وروحه يقظة ال من من العلماء نفاألكثرو 
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  :يف اليقظة وروحه ومما يدل على أن اإلسراء جبسده 
﴾ ، والعبد عبارة عن جمموع اجلسد إىل املسجد األقصى  رام﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليًال من املسجد احلقوله تعاىل : 

  والروح ، كما أن اإلنسان اسم موع اجلسد والروح ) .
  من ليلته . εعاد رسول اهللا   �

  عليه الصلوات الخمس ) . م / (وفرضت
  وعلى أمته الصلوات اخلمس يف هذه الليلة ( ليلة اإلسراء واملعراج ) . εعلى عبده ورسوله حممد أي َفرض اهللا تعاىل 

( ففرض اهللا علّي مخسني صالة يف كل يوم وليلة ، فنزلت إىل موسى فقال : ما فـرض ربك على أمتك ؟  ففي حديث اإلسراء
، قال : ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف ، فإن أمتك ال يطيقون ذلك ...... احلديث فمازال يراجع بني  قلت : مخسني صالة

  اهللا وبني موسى حىت قال اهللا : يا حممد ! إن مخس صلوات كل يوم وليلة ، لكل صالة عشر فلذلك مخسون صالة ) .
  

بض روحه لطمه ففقأ عينه ، فرجع إلى ربه فرد عليه م/ ( ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السالم ليق
  عينه ) .

 ----------------------- 

هذا احلديث جاء يف الصحيحني عن أيب هريرة . قال : قال رسول اهللا ؟؟؟ ( أرسل ملك املوت إىل موسى عليهما السالم ، 
قال : ارجع إليه فقل له يضع يده على منت ثور فله مبا فلما جاءه صكه فرجع إىل ربه ، فقال : أرسلتين إىل عبد ال يريد املوت ، 

غطى يده بكل شعرة سنة ، قال : أي رب ، مث ماذا ؟ قال : مث املوت ، قال : فاآلن ، قال : فسأل اَهللا أن يدنَيه من األرض 
  املقدسة رميًة حبَجر ) متفق عليه .

  وه معلالً ذلك أنه ميتنع أن موسى يلطم امللك .واملصنف ذكر هذا احلديث يف العقيدة ألن بعض أهل البدعة أنكر 
قال ابن خزمية : أنكر بعض املبتدعة هذا احلديث وقالوا إن كان موسى عرفه فقد استخف به ، وإن كان مل يعرفه فكيف مل 

ليه اختباراً ، يقتص له من فقء عينه ؟ واجلواب : أن اهللا مل يبعث ملك املوت ملوسى وهو يريد قبض روحه حينئذ ، وإمنا بعثه إ
وإمنا لطم موسى ملك املوت ألن رأى آدمياً دخل داره بغري إذنه ومل يعلم أنه ملك املوت ، وقد أباح الشارع فقء عني الناظر يف 

دار املسلم بغري إذن ، وقد جاءت املالئكة إىل إبراهيم وإىل لوط يف صورة آدميني فلم يعرفاهم ابتداء ، ولو عرفهم ملا قدم هلم 
  كول ، ولو عرفهم لوط ملا خاف عليهم من قومه .املأ
  

  شراط الساعة .ومن ذلك أم / 
  الماا اليت تدل على قرا وجميئها .اط الساعة : أي عأشر 

  شراط : أي عالمات .ومعىن أ
  واملراد بالساعة هنا القيامة ، أي الوقت الذي تقوم فيه القيامة .

  والدليل على ذلك . والساعة هلا أشراط تدل على قرا وجميئها
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  قوله تعاىل ( فقد جاء أشراطها ) .
  يف حديث جربيل ( أخربين عن أماراا ) رواه مسلم . εوقال 

  
  مسيت القيامة بالساعة : لسرعة احلساب فيها ، أو ألا تفجأ الناس يف ساعة فيموت اخللق كلهم بصيحة واحدة .

  
  شراط الساعة إىل قسمني :تنقسم أ

مور العظام اليت تظهر قرب قيام الساعة ، وتكون غري معتادة الوقوع ، كظهور الدجال ، ونزول عيسى ، وخروج كربى : وهي األ
  يأجوج ومأجوج ، وطلوع الشمس من مغرا .

صغرى : وهي اليت تتقدم الساعة بأزمان متطاولة ، وتكون من نوع املعتاد ، كقبض العلم ، وظهور اجلهل ، وشرب اخلمر ، 
  يف البنيان ، وحنوها . والتطاول

  الساعة قريبة وتأيت بغتة . - 
  قال تعاىل ( اقرتبت الساعة وانشق القمر ) .

  قال ابن كثري : خيرب تعاىل عن اقرتاب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها .
  وقال تعاىل ( اقرتب للناس حسام وهم يف غفلة معرضون ) .

على اقرتاب الساعة ودنوها ، وأن الناس يف غفلة عنها : أي ال يعملون هلا ، وال قال ابن كثري : هذا تنبيه من اهللا عز وجل 
  يستعدون من أجلها .

  وقال تعاىل ( أتى أمر اهللا فال تستعجلوه سبحانه وتعاىل عما يشركون ) .
  الساعة تأيت بغتة .

  يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ) .قال تعاىل ( قد خسر الذين كذبوا بلقاء اهللا حىت إذا جاءم الساعة بغتة قالوا 
  وقال تعاىل ( أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب اهللا أو تأتيهم الساعة بغتة وهم ال يشعرون ) .

  علم الساعة غيب ال يعلمه إال اهللا .
  قال تعاىل ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها . قل إمنا علما عند ريب ال جيليها لوقتها إال هو ) .

إذا سئل عن وقت الساعة ، أن يرد علمها إىل اهللا تعاىل ، فإنه هو الذي جيليها لوقتها : أي  εن كثري : أمر تعاىل رسوله قال اب
  يعلم جلّية أمرها ، ومىت تكون على التحديد .

  وقال تعاىل ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إىل ربك منتهاها ) .
يس علمها إليك ، وال إىل أحد من اخللق ، بل مردها ومرجعها إىل اهللا عز وجل ، فهو الذي يعلم وقتها قال ابن كثري : أي ل

  على التعيني .
: ما املسؤول عنها بأعلم  εقال النيب  –كما يف حديث جربيل الطويل   –عن وقت الساعة  εوهلذا ملا سأل جربيل رسول اهللا 

  من السائل . رواه مسلم .
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  ن أشراط الساعة :ذكر املصنف م

  . م / مثل خروج الدجال
  

  معىن املسيح الدجال . - 
الدجال : أي الكذاب ، مسي الدجال كذاباً ، ألنه يغطي احلق بباطله ، وقيل : ألنه يغطي على الناس كفره بكذبه ومتويهه 

  وتلبيسه عليهم .
  ومسي مسيحاً :

  ليمىن وهذا أصح ، حلديث ( إن الدجال ممسوح العني ) .قيل : ملسحه األرض حني خروجه ، وقيل : ألنه أعور العني ا
  وهو رجل كذاب خيرج يف آخر الزمان يدعي األلوهية .

  خروج الدجال من عالمات الساعة الكربى .
وحنن نتذاكر فقال : ما تذاكرون ؟ قالوا : نذكر الساعة ، قال : إا لن تقوم حىت ترون  εعن حذيفة . قال ( اطلع علينا النيب 

بلها عشر آيات : فذكر الدخان ، والدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من مغرا ، ونزول عيسى ابن مرمي ، ويأجوج ومأجوج ق
  ، .... ) رواه مسلم .

  وأمجع املسلمون على خروجه :
  وقصته باختصار :

فنت اليت حذرت منها األنبياء هو من أعظم ال –خلقه اهللا تعاىل ليكون حمنة للناس يف آخر الزمان  –هو رجل من بين آدم 
وأكثر أتباعه من اليهود والنساء  –معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار  –من صفاته قصري أفحج أعور العني اليمىن  –أقوامهـا 

ويكون هالكه على يد مسيح  –يكون مكان خروجه  –ال يدخل مكة وال املدينة  –يوماً  40ميكث يف األرض  –واألعراب 
  سى ابن مرمي يف بالد الشام عند باب لد .اهلدى عي

  كيفية النجاة من الدحال : - 
  أوالً : حفظ أول الكهف .

  قال ( من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال ) رواه مسلم . εعن أيب الدرداء . أن رسول اهللا 
  ثانياً : التعوذ منه وخاصة يف الصالة .

( إذا فرغ أحدكم من التشهد اآلخر فليتعوذ باهللا من أربع : من عذاب جهنم ، ومن  εاهللا عن أيب هريرة . قال : قال رسول 
  عذاب القرب ، ومن فتنة احمليا واملمات ، ومن فتنة املسيح الدجال ) رواه مسلم .

  ثالثاً : الفرار من الدجال .
، فواهللا إن الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن ( من مسع بالدجال فلينأ عنه :  εعن عمران بن حصني . قال : قال رسول اهللا 

  فيتبعه مما يبعث به من الشبهات ) رواه أبو داود .
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  فلينأ : يبتعد .
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟رابعاً : 

  .م / ونزول عيسى بن مريم عليه السالم فيقتله 
  نزول عيسى ابن مرمي يف آخر الزمان ثابث بالكتاب والسنة واإلمجاع .

  هل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ) .قال تعاىل ( إن من أ
  ، وهذا حني نزوله .[ ليؤمنن به ] أي بعيسى [ قبل موته ] أي موت عيسى عليه السالم 

  . وهذا القول هو الصحيح أن الضمري يف قوله [ قبل موته ] أي موت عيسى ورجحه ابن جرير وابن كثري
  يصدون ....... وإنه لِعلٌم للساعة ) . وقال تعاىل ( وملا ضرب ابن مرمي مثالً إذا قومك منه

  قرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة [ وإنه لَعَلم للساعة ] بفتح الالم والعني .
  واملعىن : أي أمارة وعالمة على اقرتاب الساعة .

  فقوله [ وإنه ] يرجع إىل عيسى ، وهذا ما اختاره ابن كثري يف تفسريه والشنقيطي .
يق أن الضمري يف قوله تعاىل [ وإنه لعلم للساعة ] راجع إىل عيسى ، ومعىن قوله [ لعلم للساعة ] على قال الشنقيطي : والتحق

القول احلق الصحيح ، هو نزول عيسى يف آخر الزمان حياً علم للساعة أي عالمة لقرب جميئها ألنه من أشراطها الدالة على 
  قرا ) .

  ومن السنة :
( والذي نفسي بيده ، ليوِشَكّن أن ينزل فيكم ابن مرمي ، حكماً مقسطاً ، فيكسر  : ε ل اهللاعن أيب هريرة . قال : قال رسو 

  الصليب ، ويقتل اخلنزير ، ويضع اجلزية .... ) .
  الذي سبق ( إا لن تقوم حىت ترون قبلها عشر آيات ...... وذكر منها : نزول عيسى ابن مرمي ) . وحذيفة

  عليه السالم يف آخر الزمان حكماً مقسطاً .وأمجعت األمة على نزول عيسى 
  ملخص قصته : - 

حيكم عليه السالم بالشريعة احملمدية ،  –ينزل عيسى بعد أن يفسد الدجال يف األرض ، ينزل عند املنارة البيضاء شرقي دمشق 
ة خرياً من الدنيا وما وحىت تكون السجدة الواحد –ويكون يف زمانه يفيض املال حىت ال يقبله أحد  –فال ينزل بشرع جديد 

ميكث يف األرض أربعني سنة مث يتوىف ويصلي عليه  –يقتل الدجال يف باب لد  –ولترتكن القالص فال يسعى عليها  –فيها 
  املسلمون .

  م / وخروج ياجوج وماجوج
  خروج يأجوج ومأجوج يف آخر الزمان من عالمات الساعة الكربى .

جوج وهم من كل حدب ينسلون واقرتب الوعد احلق فإذا هي شاخصة أبصار الذين  قال تعاىل ( حىت إذا فتحت يأجوج ومأ
  كفروا ياويلنا قد كنا يف غفلة من هذا بل كنا ظاملني ) .

  وقال تعاىل ( مث أتبع سبباً حىت إذا بلغ بني السدين ؟؟؟؟؟



                                                                                                        

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                 

 8

  ومن السنة :
ون ؟ قالوا : نذكر الساعة ، قال : إا لن تقوم حىت وحنن نتذاكر فقال : ما تذاكر  εحذيفة . قال ( اطلع علينا النيب  حديث

ترون قبلها عشر آيات : فذكر الدخان ، والدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من مغرا ، ونزول عيسى ابن مرمي ، ويأجوج 
  . ومأجوج ، .... ) رواه مسلم

  وأصلهم من البشر من ذرية آدم وحواء .
( يا آدم ! فيقول : لبيك وسعديك واخلري يف يديك ، فيقول : أخرج بعث النار ،  ε حلديث أيب سعيد قال : قال رسول اهللا

قال : وما بعث النار ، قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني ، فعند ذلك يشيب الصغري [ وتضع كل ذات محل محلها 
اهللا ! وأينا ذلك الواحد ، قال : أبشروا ،  وترى الناس سكارى وما هم بساكرى ولكن اهللا عذاب اهللا شديد ] قالوا : يا رسول

  ... ) متفق عليه . ألفاً فإن منكم رجالً ومن يأجوج ومأجوج 
  قال ابن كثري : هم من ذرية آدم بال خالف نعلمه ، مث ذكر احلديث السابق  - 
هو كالشيء  وقال : وهم يشبهون الناس ، كأبناء جنسهم ، ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة ومنهم القصري الذي - 

احلقري ومنهم من يفرتش أذناً من أذنيه ويتغطى باألخرى ، فكل هذه األقوال بال دليل ، ورجم بالغيب بغري برهان ، 
 والذي تدل عليه الروايات الصحيحة أم رجال أقوياء ال طاقة ألحد بقتاهلم .

ذلك إذ أوحى اهللا إىل عيسى : إين قد ( .... فبينما هم ك:  εففي حديث النواس بن مسعان قال : قال رسول اهللا 
  أخرجت عباداً يل ال يُدان ألحد بقتاهلم ... ) رواه مسلم .

  وقد حذر الرسول منهم . - 
  فقال ( ويل للعرب من شر قد اقرتب ، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعيه اإلام واليت تليها .. ) .

  بينهم وبني جريام الذي استغاثوا به كما ذكر اهللا يف القرآن بىن ذو القرنني سد يأجوج ومأجوج ليحجز  - 
  

  م / وخروج الدابة
  خروج الدابة عالمة من عالمات الساعة الكبرى .

  ) .َنا ال يُوِقُنوَن ا بِآيَاتِ َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َهلُْم َدابًة ِمْن اَألْرِض ُتَكلُمُهْم َأن الناَس َكانُو قال تعالى (

وإذا وجـــب العـــذاب علـــيهم; لتمـــاديهم يف املعاصـــي والطغيـــان, وإعراضـــهم عـــن شـــرع اهللا وحكمـــه, حـــىت صـــاروا مـــن شـــرار خلقـــه, 
أخرجنــا هلــم مــن األرض يف آخــر الزمــان عالمــة مــن عالمــات الســاعة الكــربى, وهــي "الدابــة", حتــدثهم أن النــاس املنكــرين للبعــث  

  وال يعملون.صلى اهللا عليه وسلم ودينه ال يصدقون  كانوا بالقرآن وحممد

  [ وإذا وقع القول عليهم ]  - 
 [ أخرجنا هلم دابة من األرض ]  - 

 [ تكلمهم ] سيأيت شرحها . - 
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 [ أن الناس كانوا بآياتنا ال يقونون ]  - 

  ومن السنة :
ن ، والدجال ، والدابة ، وطلوع إا لن تقوم حىت ترون قبلها عشر آيات : فذكر الدخاحديث حذيفة الذي سبق [ ..... 

  . الشمس من مغرا ، ونزول عيسى ابن مرمي ، ويأجوج ومأجوج ، .... ) رواه مسلم
  ( بادروا باألعمال ستاً : ... وذكر منها : دابة األرض ) رواه مسلم .:  εوعن أيب هريرة . قال : قال رسول اهللا 

  من أي الدواب هي ؟ - 
  األرض .الدابة لغة : كل ما يدب على 

  واصطالحاً : دابة ُخيرجها اهللا قرب قيام الساعة تكلم الناس على أن أم مستحقون للعذاب .
  مكان خروجها وصفتها ؟

  ورد بعض األحاديث أنه يكون من مكة من احلرم ، وورد غري ذلك ، وال يصح من ذلك شيء 
  ورد ( وكذلك صفتها : ورد بعض األحاديث يف صفتها ال يصح منها شيء ، فقد 

  عملها :
  قال تعاىل ( تكلم الناس ) .

  اختلف املفسرون يف معىن هذا التكليم :
  ( تنبئهم ) . قراءةفقيل : أن املراد : تكلمهم كالماً ، أي ختاطبهم خماطبة ، ويدل هلذا 

وهو اجلرح ، أي تسمهم  وقيل : أن املراد : جترحهم ، ويؤيد ذلك قراءة [ َتْكَلمهم ] بفتح التاء وسكون الكاف ، من الَكْلم
  ومساً .

  وروي عن ابن عباس أنه قال : كالً تفعل ) أي املخاطبة والوسم .
  قال ابن كثري : وهو قول حسن ، وال منافاة .

  
  
  

  غربها .م / وطلوع الشمس من م
  طلوع الشمس من مغربها عالمة من عالمات الساعة الكبرى .

إِنا َربَك ال يَنَفُع نـَْفساً ِإميَانـَُها َملْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت ِيف ِإميَاَِا َخْرياً ُقْل انَتِظُروا يـَْوَم يَْأِيت بـَْعُض آيَاِت (قال تعالى 
  ) . ُمنَتِظُرونَ 

  فقد دلت األحاديث الصحيحة أن املراد ببعض اآليات املذكورة يف اآلية هو طلوع الشمس من مغرا .
( ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرا ، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا :  εال : قال رسول اهللا عن أيب هريرة . ق

  إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خرياً ) رواه مسلم .أمجعون فذلك حني ال ينفع نفساً 
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  ومن السنة :
 كر الدخان ، والدجال ، والدابةون قبلها عشر آيات : فذ إا لن تقوم حىت تر حديث حذيفة بن أسيد السابق ( ..... 

  . وطلوع الشمس من مغرا ، ونزول عيسى ابن مرمي ، ويأجوج ومأجوج ، .... ) رواه مسلم
  املبادرة بالعمل الصاحل قبل طلوع الشمس من مغرا . - 

س من مغرا ، والدجال ، والدخان ، والدابة ، ( بادروا باألعمال ستاً : طلوع الشم:  εعن أيب هريرة . قال : قال رسول اهللا 
  .... ) رواه مسلم .

 أن التوبة ال تقبل بعد طلوع الشمس من مغرا . - 

ُقْل انَتِظُروا إِنا  ا َخْرياً يـَْوَم يَْأِيت بـَْعُض آيَاِت َربَك ال يَنَفُع نـَْفساً ِإميَانـَُها َملْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت ِيف ِإميَاَِ (قال تعاىل (
  . ) ُمنَتِظُرونَ 

  فقوله ( يوم يأيت بعض آيات ربك ) يعين طلوع الشمس من مغرا .
  ( من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرا تاب اهللا عليه ) رواه مسلم .:  εوعن أيب هريرة . قال : قال رسول اهللا 

  فمفهومه : أن من تاب بعد ذلك ال تقبل .
، ويبسط يده بالنهار ليتوب  ء النهارتعاىل يبسط يده بالليل ليتوب مسي قال ( إن اهللا:  εى . أن النيب وعن أيب موس

  .ء بالليل حىت تطلع الشمس من مغرا ) رواه مسلم مسي
  

  كل صالة.  به في وأمروعذاب القبر ونعيمة حق وقد استعاذ النبي (صلى اهللا عليه وسلم) منه 
  والسنة وإمجاع األمة . عذاب القرب ثابت بالكتاب

  أدلة ثبوته : •
َها ُغُدّواً َوَعِشّياً َويـَْوَم تـَُقوُم الساَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشد .  َوَحاَق بِآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذابِ  قال تعاىل : ( الناُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ

  .اْلَعَذاِب) 
بد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه حىت إنه ليسمع قرع نعاهلم ، أتاه ملكان قال : ( إن الع εعن النيب  τوعن أنس 

قعدك من ؟ فيقول : أشهد أنه عبد اهللا ورسوله ، فيقال : انظر إىل م εفيقعدانه فيقوالن له : ما كنت تقول يف هذا الرجل حممد 
قول : ال أدري ، فيقال : ال دريت وال تليت ، مث يضرب مبطرقة عداً من اجلنة ، وأما الكافر أو املنافق فيالنار ، أبدله اهللا به مق

  متفق عليهمن حديد ضربة بني أذنيه ، فيصيح صيحة يسمعها من يليه من الثقلني ) . 
  متفق عليهعن القرب ؟ قال : ( نعم ، عذاب القرب حق ) .  εوعن عائشة أا سألت رسول 

على قربين فقال : إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري ، أما أحدمها  εالنيب قال : مّر  –رضي اهللا عنهما  –وعن ابن عباس 
  متفق عليهن البول ) . ة ، وأما اآلخر فكان ال يستنزه مفكان ميشي بالنميم
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كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول : ( اللهم   εأن رسول اهللا  –رضي اهللا عنهما  –وعن ابن عباس 
نعوذ بك من عذاب جهنم ، ونعوذ بك من عذاب القرب ، ونعوذ بك من فتنة املسيح الدجال ، ونعوذ بك من فتنة احمليا  إنا

  متفق عليهواملمات ) . 
: ( إذا فرغ أحدكم من التشهد اآلخر فليتعوذ باهللا من أربع : من  εقال : قال رسول اهللا  τوعند مسلم من حديث أيب هريرة 

  عذاب القرب ، ومن فتنة احمليا واملمات ، ومن شر املسيح الدجال ) . عذاب جهنم ، ومن
  أخرجه مسلم: ( لوال أن تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب ... ) .  εقال : قال رسول اهللا  τوعن أيب أيوب 

رشوه من اجلنة ، وألبسوه من اجلنة ، حديث الرباء ، وفيه أنه قال يف املؤمن : ( فيناد مناٍد من السماء أن صدق عبدي ، فاف
فيأتيه من رحيها وطيبها ، ويفسح له يف قربه مّد بصره ) وقال يف الكافر : ( فيناد مناٍد من السماء ، وافتحوا له باباً إىل اجلنة ، 

قربه حىت ختتلف أضالعه أن كذب عبدي فافرشوه من النار ، وافتحوا له باباً إىل النار ، فيأتيه من حرها ومسومها ، ويضيق عليه 
  أخرجه أمحد وأبو داود) . 

 عذاب القبر من أمور الغيب ، والحكمة في ذلك : •

  سبحانه وتعاىل أرحم الرامحني ، فلو كنا نطلع على عذاب القرب لتنكد عيشنا .أن اهللا  - 
  أنه فضيحة للميت . - 
  أنه قد يصعب على اإلنسان دفن امليت . - 
 طع ؟هل عذاب القبر دائم أو منق •

  إليه أبداً ويكون عذابه مستمر . ال طريق إىل وصول النعم إن كان اإلنسان كافراً فإنهأما ” قال الشيخ محمد رحمه اهللا : 
  “ .وأما إن كان عاصياً وهو مؤمن ، فإنه إذا عذب يف قربه يعذب بقدر ذنوبه 

  وفتنة القبر حق وسؤال منكير ونكير حق
 ما معنى فتنة القبر ؟ •

  مللكني امليت عن ربه ودينه ونبيه .هي سؤال ا
 األدلة على فتنة القبر : •

نـَْيا َوِيف اْآلِخرَِة قوله تعاىل :  اِبِت ِيف اْحلََياِة الدِذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثُه الُت الليـُثَب) (.  
  هللا وأن حممداً رسول اهللا ، فذلك قوله : قال : ( املسلم إذا سئل يف القرب يشهد أن ال إله إال ا εوعن الرباء أن رسول اهللا 

  ( يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ) ) .
: ( وأنه قد أوحي إيل أنكم تفتنون  εيف حديث صالة الكسوف ، وفيه : قال  –رضي اهللا عنهما  –وعن أمساء بنت أيب بكر 

  متفق عليهالدجال ... ) .  يف القبور قريباً أو مثل فتنة املسيح
  كان يقول : ( اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم ، واملأمث واملغرم ، ومن فتنة القرب وعذاب   εوعن عائشة أن النيب 

  متفق عليهالقرب ... ) . 

  رواه أمحد قال : ( فيب تفتنون وعين تسألون ) .  εأن رسول اهللا  –رضي اهللا عنهما  –وعن عائشة 
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  رواه أبو داود قال : ( استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت ، فإنه اآلن يسأل ) .  τمان بن عفان وعن عث
 من يقوم بالفتنة ؟ •

  الذي يقوم بالفتنة يف القرب ، مها : منكر ونكري .
ن يقال ألحدمها املنكر : ( إذا قرب امليت ، أو قال : أحدكم ، أتاه ملكان أسودان أزرقا εقال : قال رسول اهللا  τعن أيب هريرة 

هو عبد اهللا ورسوله ، أشهد أن ال إله إال اهللا  يقول : واآلخر النكري ، فيقوالن : ما كنت تقول يف هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان
فيه ،  وأن حممداً عبده ورسوله ، فيقولن : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ، مث يفسح له يف قربه سبعون ذراعاً يف سبعني ، مث ينور له

مث يقال له : من ، فيقول : أرجع إىل أهلي فأخربهم ، فيقوالن : من نومة العروس الذي ال يوقظه إال أحب أهله إليه ، حىت يبعثه 
كنا نعلم أنك تقول اهللا من مضجعه ذلك ، وإن كان منافقاً قال : مسعت الناس يقولون ، فقلت مثله ، ال أدري ، فيقوالن : قد  

رض التئمي عليه ، فتلتئم عليه ، فتختلف أضالعه ، فال يزال فيها معذباً حىت يبعثه اهللا من مضجعه ذلك ) . ألذلك ، فيقال ل
  رواه الرتمذي

 هل السؤال خاص بهذه األمة أم هو عام ؟ •

  أدلتهم :إن السؤال خاص ذه األمة . قال بعض العلماء : 
 م رواه مسل: ( إن هذه األمة تبتلى يف قبورها ) .  εقوله  - أ 

 متفق عليه: ( ولقد أوحي إيل أنكم تفتنون يف قبوركم ... ) .  εوقوله  - ب 

 رواه أمحد : ( فيب تفتنون وعين تسألون ) .  εقوله  - ج 

  مثل :، واحتجوا بألفاظ العموم ، إىل أن السؤال جلميع األمم وذهب بعض العلماء : 
 قوله تعاىل : ( يثبت اهللا الذين آمنوا ... ) . - أ 

ويل : ( إن العبد املؤمن ... وإن العبد الكافر ... ) فكلمة البعد تصدق على مجيع العباد املؤمنني وحديث الرباء الط - ب 
 والكفار من هذه األمة وغريها .

  ورجح هذا القول عبد احلق األشبيلي والقرطيب وابن القيم .
  وتوقف يف ذلك ابن عبد الرب .

  والظاهر أن السؤال عام جلميع األمم .
 ن :الذين ال يفتنو  •

 األنبياء . - أ 

  ألن األنبياء ُيسأل عنهم ، فيقال للميت : من نبيك ؟ .
 الشهداء . - ب 

قال : يا رسول اهللا ، ما بال املؤمنني يفتنون يف قبورهم إال الشهيد ؟ قال : (  εعن رشد بن سعد عن رجل من أصحاب النيب 
  كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ) .

 الصديق . - ج 
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ان الشهيد ال يفنت ، فالصديق أجل خطراً وأعظم أجراً أن ال يفنت ، ألنه مفدم ذكره يف التنزيل على إذا ك” قال القرطبي : 
  “ .الشهداء ، وقد صح يف املرابط الذي هو دون الشهيد أنه ال يفنت ، فكيف مبن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد 

  واهللا أعلم .“ ديق يسأل يف قره كما يسأل غريه األحاديث الصحيحة ترد هذا القول وتبني أن الص ” قال ابن القيم :
 المرابط . -د 

: ( رباط يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه ، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجري عليه رزقه ، وأمن  εقال 
  رواه مسلم عن سلمانالفتان ) . 

 األطفال والمجانين . - ه 

  اختلف هل يفتنون ؟
  يفتنون لدخوهلم يف العموم .إم ال فقال بعضهم : 
  إن اانني والصغار ال يسألون ، ألم غري مكلفني .وقال بعضهم : 

  والبعث بعد الموت حق
  هو إحياء األموات بعد القيامة .البعث : 

، وأقام الدليل عليه واإلميان باملعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة ، فأخرب اهللا سبحانه عنه يف كتابه العزيز 
  ، ورد على منكريه يف غالب سور القرآن .

  وبسبب عظمة البعث وأنه أعظم املظاهر تعددت طرق الكتاب العزيز يف إثبات البعث وتقريبه إىل األذهان .
  الطريقة األولى :

  آيات صريحة في إثبات ذلك :
َعثُونَ قال تعاىل :    .) (ُمث ِإنُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة تـُبـْ

َعثـُُهُم اللُه وقال تعاىل : (   .) ( َواْلَمْوَتى يـَبـْ
َعثُونَ وقال تعاىل :    .) (َوال ُختِْزِين يـَْوَم يـُبـْ
َنا ِإنا كُ وقال تعاىل :    .) ِعِلنيَ نا فَا(يـَْوَم َنْطِوي السَماَء َكَطي السِجل لِْلُكُتِب َكَما َبَدأْنَا أَوَل َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعداً َعَليـْ
ُعوثُونَ وقال تعاىل :    .) يـَْوَم يـَُقوُم الناُس ِلَرب اْلَعاَلِمنيَ .  لِيَـْوٍم َعِظيمٍ .  (َأال َيُظن أُولَِئَك أَنـُهْم َمبـْ

  وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد :
  .) يب لََتْأتِيَـنُكْم َعاملِِ اْلَغْيِب (َوقَاَل الِذيَن َكَفُروا ال تَْأتِيَنا الساَعُة ُقْل بـََلى َورَ فقال تعاىل : 
  .) (َوَيْستَـْنِبُئوَنَك َأَحق ُهَو ُقْل ِإي َوَريب ِإنُه حلََق َوَما أَنـُْتْم ِمبُْعِجزِينَ وقال تعاىل : 
َعُثن ُمث وقال تعاىل :  َعثُوا ُقْل بـََلى َوَريب لَُتبـْ   .) لَتـَُنبـُؤن ِمبَا َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اللِه َيِسريٌ  (َزَعَم الِذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ

  وذم اهللا المكذبين بالمعاد :
بُوا بِِلَقاِء اللِه َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ فقال تعاىل :  ِذيَن َكذَقْد َخِسَر ال ) (.  
َعُث اللُه َمْن َميُوُت بـََلى َوْعداً َعَلْيِه َحّقاً وقال تعاىل :    .) (َوأَْقَسُموا بِاللِه َجْهَد أَْميَاِِْم ال يـَبـْ
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  الطريقة الثانية :
  التذكير بنشأة اإلنسان األولى :

ْنَساُن ِمم ُخِلقَ قال تعاىل :    .) ِإنُه َعَلى َرْجِعِه َلَقاِدرٌ .  بـَْنيِ الصْلِب َوالتـرَاِئبِ  َخيْرُُج ِمنْ .  ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ .  (فـَْليَـْنظُِر اْإلِ
ُقْل ُحيِْييَها الِذي أَْنَشَأَها أَوَل َمرٍة َوُهَو ِبُكل َخْلٍق .  (َوَضَرَب لََنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن ُحيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ وقال تعاىل : 

  .) َعِليمٌ 
  الطريقة الثالثة :

  االستدالل بإنبات النبات على إحياء األموات :
  .)َلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ (فَاْنظُْر ِإَىل آثَاِر َرْمحَِت اللِه َكْيَف ُحيِْيي اْألَْرَض بـَْعَد َمْوَِا ِإن َذِلَك َلُمْحِيي اْلَمْوَتى َوُهَو عَ قال تعاىل : 

َها اْلَماَء اْهتَـزْت َوَرَبْت َوأَنـَْبَتْت ِمْن ُكل َزْوٍج َِيجٍ َوتـََرى اْألَ (وقال تعاىل :  َذِلَك بَِأن اللَه ُهَو احلَْق َوأَنُه .  ْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنـْزَْلَنا َعَليـْ
َعُث َمْن ِيف اْلُقُبورِ  َوَأن الساَعَة آتَِيٌة ال َرْيبَ .  ُحيِْيي اْلَمْوَتى َوأَنُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ    .) ِفيَها َوَأن اللَه يـَبـْ

َها اْلَماَء اْهتَـزْت َوَرَبْت ِإن الِذي أَ وقال سبحانه :  ْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنُه (َوِمْن آيَاتِِه أَنَك تـََرى اْألَْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنـْزَْلَنا َعَليـْ
  .) يرٌ َعَلى ُكل َشْيٍء َقدِ 
  الطريقة الرابعة :

  اإلشارة ولفت االنتباه إلى خلق السماوات :
ِيَي اْلَمْوَتى بـََلى ِإنُه َعَلى ُكل َشْيٍء (أَوََملْ يـََرْوا َأن اللَه الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض وََملْ يـَْعَي ِخبَْلِقِهن بَِقاِدٍر َعَلى َأْن حيُْ قال تعاىل : 

  .) ِديرٌ قَ 
  الطريقة الخامسة :

  ث ، فما فائدة األوامر والنواهي :تنزيه اهللا سبحانه عن العبث ، فلو فرضنا أنه ال جزاء وال حساب وال بع
َنا ال تـُْرَجُعونَ قال تعاىل :  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنُكْم إِلَيـْ ُه اْلَمِلُك احلَْ .  (أََفَحِسْبُتْم أَمنفـَتَـَعاَىل الل ق (.  

َرَك ُسدىً وقال تعاىل :  ْنَساُن َأْن يـُتـْ   . أي : ال يؤمر وال ينهى ، وقيل ال يبعث .) (َأَحيَْسُب اْإلِ
  الطريقة السادسة :

  تنزيه اهللا عن الظلم :
  ربه أصًال .فلو مل يكن هناك بعث ال استوى الناس ، فاستوى املؤمن الذي ترك كثرياً من الشبهات خمافة ربه ، والكافر ال يعرف 

  .) (أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكاَن فَاِسقاً ال َيْستَـُوونَ قال تعاىل : 
  الطريقة السابعة :

  ذكر وقائع وأحداث يستدل بها على البعث .
  كما يف قصة قتيل بين إسرائيل .

  وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت .
  ة على عروشها .وقصة الذي مّر على قرية وهي خاوي
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  والطيور األربعة . υوقصة إبراهيم 
(وََكَذِلَك أَْعثـَْرنَا َعَلْيِهْم وقصة أصحاب الكهف ، فقد أمام اهللا يف الكهف ثالمثائة وتسع سنني ، قال تعاىل يف قصتهم : 

  ... ) .لِيَـْعَلُموا َأن َوْعَد اللِه َحق َوَأن الساَعَة ال َرْيَب 
 تقد أن البعث مجع متفرق ال إجياد معدوم .فيجب أن تع •

ْنَساُن أَلْن َجنَْمَع ِعظَاَمهُ كما قال تعاىل :    .) بـََلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ُنَسوَي بـََنانَهُ .  (َأَحيَْسُب اْإلِ
  .) ( َفَسيَـُقوُلوَن َمْن يُِعيُدنَا ُقِل الِذي َفَطرَُكْم أَوَل َمرٍة وقال تعاىل : 

  .) (َوُهَو الِذي يـَْبدأُ اْخلَْلَق ُمث يُِعيُدُه تعاىل : وقال 
 كيف يحشر الناس ؟ •

: ( حتشرون حفاة عراة غرًال ) قالت عائشة : فقلت : يا رسول اهللا ،  εقالت : قال رسول اهللا  –رضي اهللا عنها  –عن عائشة 
  متفق عليهمهم ذلك ) . الرجال والنساء ينظر بعضهم على بعض ؟ فقال : ( األمر أشد من أن يه

  ليس عليهم نعال وال خفاف .( حفاة ) 
  ليس عليهم لباس اجلسد .( عراة ) 
  مجع أغرل ، وهو الذي مل خينت .والغرل : مل ينقص من خلقهم شيء ، ( غرًال ) 

  النفخ في الصور
  ِمَن اْألَْجَداِث ِإَلى رَبِهْم يـَْنِسُلوَن)(َونُِفَخ ِفي الصوِر فَِإَذا ُهْم الصور.  فيسرافيل عليه السالم وذلك حين ينفخ إ

  النفخ يف الصور ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع .
  . (َونُِفَخ ِفي الصوِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اْألَْجَداِث ِإَلى رَبِهْم يـَْنِسُلوَن)من الكتاب قوله تعاىل : 

األرض إال من شاء اهللا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام  ( ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن فيوقال تعاىل : 
  ينظرون ) .

  ( ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً ) .وقال تعاىل : 
  ( وما ينظر هؤالء إال صيحة واحدة مالها من فواق ) وقال تعاىل : 
  ومن السنة :

  ( قرن ينفخ فيه ) . لصور ؟ قال : فقال : ما εعن عبد اهللا بن عمرو قال : جاء أعرايب إىل النيب 
غى ليتًا ورفع ليتًا ، مث ال يبقى فخ يف الصور فال يسمعه أحد إال أص: ( مث ين εوعن عبد اهللا بن عمرو قال : قال رسول اهللا 

  أحد إال صعق ... مث ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) .
  وأمجع املسلمون على ثبوته .

 . υالنافخ يف الصور هو إسرافيل  •

 النفخات :عدد  •

  اختلف العلماء يف عدد النفخات على قولني :



                                                                                                        

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                 

 16

ونفخ في الصور فصعق من في أا نفختان : نفخة الصعق ونفخة البعث ، ويدل هلذا قوله تعاىل : (القول األول : 
  السماوات ومن في األرض إال من شاء اهللا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) .

إال صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون . فال يستطيعون توصية وال إلى أهلهم يرجعون . ما ينظرون وقال تعاىل : ( 
  ونفخ في الصور فإذا هم من األجداث إلى ربهم ينسلون ) .

  ) . هذه النفخة األوىل . ما ينظرون إال صيحة واحدة تأخذهمفقوله تعاىل : (
  هذه هي النفخة الثانية . م ينسلون )ونفخ في الصور فإذا هم من األجداث إلى ربهوقوله تعاىل : (

قال : ( ما بني النفختني أربعون ) قالوا : يا أىب هريرة : أربعني يومًا ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون  εوعن أيب هريرة أن النيب 
  شهراً ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون سنة : قال : أبيت ) . متفق عليه

  : نفخة الفزع ، ونفخة الصعق ، ونفخة البعث . أا ثالث نفخاتالقول الثاني : 
  وهذه نفخة الفزع .واحتجوا : يف قوله تعاىل : ( ويوم ينفخ يف الصور ففزع من يف السماوات واألرض إال من شاء اهللا ) 

  وقوله تعاىل : ( ونفخ يف الصور فصعق من يف السماوات ... ) هذه نفخة الصعق .
  قيام ينظرون ) هذه نفخة البعث . وقوله تعاىل : ( فإذا هم

  قالوا : إن الفزع مغاير للصعق .
  . صاحب الصور مستعد للنفخ

عن أبي سعيد قال : قال رسول اهللا ( كيف أنعم ، وقد التقم صاحب القرِن القرَن ، وحنى جبهته وأصغى سمعه ، ينتظر 
  أن يؤمر أن ينفخ ، فينفخ ( رواه الترمذي .

  
  
  
  
  

  الحشر
  

  شر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرًال ماً ) .م / ( وحي
  احلشر لغة اجلمع .

  واصطالحاً : مجع اخلالئق يوم القيامة حلسام والقضاء بينهم .
  واحلشر ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع .

  قال تعاىل ( قل إن األولني واآلخرين موعون مليقات يوم معلوم ) .
  لموا أنكم إليه حتشرون ) .وقال تعاىل ( واتقوا اهللا واع
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  وقال تعاىل ( وإذا الوحوش حشرت ) .
  وقال تعاىل ( وأقيموا الصالة واتقوه وهو الذي إليه حتشرون ) .
  وقال تعاىل ( وهو الذي ذرأكم يف األرض وغليه حتشرون ) .

  وقال تعاىل ( ما فرطنا يف الكتاب من شيء مث إىل رم حيشرون ) .
  س يوم القيامة على أرض بيضاء عْفراء كقرصة النقي ليس فيها علم ألحد ) متفق عليه .( حيشر النا:  εوقال 
  وحيشر كل شيء حىت البهائم ودل على حشر البهائم عدة أدلة : - 

  قوله تعاىل ( وإذا الوحوش حشرت ) .
تاب من شيء مث إىل رم حيشرون قوله تعاىل ( وما من دابة يف األرض وال طائر يصري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف الك

. (  
رأى شاتني ينتطحان فقال : يا أباذر أتدري فيما ينتطحان ؟ قال : قلت : ال ، قال : لكن اهللا  εوحديث أيب ذر . أن النيب 

  يدري وسيقضي بينهما ) رواه أمحد .
تنطحه بقروا وتطأوه بأظالفها ) متفق  هوأمسنء يوم القيامة أعظم ما كانت يقة اإلبل والبقر والغنم وأا جتحديث مانع صد

  عليه .
اآلثار الواردة يف قوله تعاىل ( يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتين كنت تراباً ) وأن اهللا تعاىل جيمع الوحوش مث 

  ا ليتين كنت تراباً ) .دها يقول الكافر ( ينكوين تراباً ، فتكون تراباً ، فعيقتص من بعضها لبعض ، مث يقول هلا :  
  

  كيفية حشر الناس
  حيشرون حفاة عراة غرًال .

( حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرالً ، قالت : يا رسول اهللا ! الرجال والنساء :  εحلديث عائشة . قالت : قال رسول اهللا 
  متفق عليه . ينظر بعضهم إىل بعض ؟ قال : يا عائشة األمر اشد من أن ينظر بعضهم إىل بعض )

قال ( إنكم ُحتشرون حفاة عراة ُغرًال ، مث قرأ ( كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلني  εوعن ابن عباس عن النيب 
  ) وأول من يُكَسى يوم القيامة إبراهيم ) متفق عليه .

  حفاة : مجع حاف وهو من ليس عليه نعال .
  ياب .عراة : مجع عار وهو من ليس عليه ث

  غرًال : أي غري خمتونني .
  

  أول من يكسى إبراهيم .
  للحديث السابق ( وأول من يكسى إبراهيم عليه السالم ) .

  واحلكمة يف ذلك :
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  قيل : مل يكن يف األولني واآلخرين هللا عز وجل عبد أخوف من إبراهيم فتعجل له كسوته أماناً له ليطمئن قلبه .
  لسراويل إذا صلى مبالغة  يف التسرت .وقيل : ألنه أول من أمر بلبس ا

وقيل : أ، الذين ألقوه يف النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعني الناس ، فلما صرب واحتسب وتوكل على اهللا جازاه على ذلك 
  بأن جعله أول من يدفع عنه العرى يوم القيامة ، وهذا أحسنها .

  أرض احملشر : الشام .
( حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ، ليس فيها معلم :  εول اهللا عن سهل بن سعد . قال : رس

  ألحد ) رواه البخاري .
  عفراء : أي ليس بياضها ناصع .                        كقرصة النقي : الدقيق اخلالص من الغش .  

  يف الطرقات كاجلبل والصخرة والبناء .ليس فيها معلم ألحد : أي : شيء من العالمات اليت يهتدى ا 
  
  

  εم / حتى يشفع فيهم نبينا محمد 
فيشفع عند ب العاملني فيقضى  εيف أهل املوقف ليقضى بينهم بعد أن يرتاجع األنبياء عنها ، فيذهبون للرسول  εأي يشفع 

  . εبينهم ، وهذه هي الشفاعة العظمى اليت اختص ا نبينا 
يوماً بلحم ، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه ، فنهس منها سة فقال :  أنا سيد الناس  εأيت رسول اهللا  عن  أيب هريرة  ، قال :

يوم القيامة . وهل تدرون مب ذاك ؟ جيمع اهللا يوم القيامة األولني واآلخرين يف صعيد واحد ، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر ، 
ما ال يطيقون ، وما ال حيتملون ، فيقول بعض الناس لبعض : أال ترون ما أنتم  وتدنو / الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب

فيه ؟ أال ترون ما قد بلغكم ؟ أال تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : ائتوا آدم ، فيأتون آدم : 
املالئكة فسجدوا لك ، اشفع لنا إىل ربك ، أال فيقولون : يا آدم ! أنت أبو البشر ، خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وأمر 

ترى إىل ما حنن فيه ؟ أال ترى إىل ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ريب غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده 
فيقولون : يا نوح !  مثله . وإنه اين عن الشجرة فعصيته ، نفسي، نفسي ، اذهبوا إىل غريي ، اذهبوا إىل نوح . فيأتون نوحاً 

أنت أول الرسل إىل األرض ، ومساك اهللا عبداً شكوراً ، اشفع لنا إىل ربك . أال ترى ما حنن فيه ؟ أال ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول 
هلم : إن رب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله . وإنه قد كانت يل دعوة دعوت ا على 

سي نفسي . اذهبوا إىل إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم . فيأتون إبراهيم فيقولون : أنت نيب اهللا وخليله من أهل األرض قومي . نف
. اشفع لنا إىل ربك . أال ترى إىل ما حنن فيه ؟ أال ترى إىل ما قد بلغنا ؟ فيقول هلم إبراهيم : إن ريب قد غضب | اليوم | 

بعده مثله . وذكر كذباته ، نفسي ، نفسي ، اذهبوا إىل غريي ، اذهبوا إىل موسى فيأتون  غضباً مل يغضب قبله مثله وال يغضب
موسى صلى اهللا عليه وسلم فيقولون : يا موسى . أنت رسول اهللا فضلك اهللا ، برساالته وبتكليمه ، على الناس . اشفع لنا إىل 

 ه وسلم : إن ريب قد غضب | اليومهلم موسى صلى اهللا عليربك . أال ترى إىل ما حنن فيه ؟ أال ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول 
مر بقتلها . نفسي . نفسي . اذهبوا إىل عيسى اؤ مل  غضباً مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله . وإين قد قتلت نفساً 

مة منه ألقاها إىل  مرمي  صلى اهللا عليه وسلم . فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى ! أنت رسول اهللا وكلمت الناس يف املهد ، وكل
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، وروح منه ، فاشفع لنا إىل ربك ، أال ترى ما حنن فيه ؟ أال ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول هلم عيسى صلى اهللا عليه وسلم : إن ريب 
 قد غضب | اليوم | غضباً مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله . ومل يذكر له ذنباً ، نفسي ، نفسي ، اذهبوا إىل غري .

دم من اذهبوا إىل حمًمد صلى اهللا عليه وسلم فيأتوين فيقولون : يا حممد ! أنت رسول اهللا وخامت األنبياء ، وغفر اهللا لك ما تق
لك وما تأخر ، اشفع لنا إىل ربك ، أال ترى ما حنن فيه ، أال ترى ما قد بلغنا ؟ فأنطلق فآيت حتت العرش فأقع ساجداً لريب ، ذ

يلهمين من حمامده وحسن الثناء عليه شيئاً مل يفتحه ألحد قبلي ، مث يقال : يا حممد ! ارفع رأسك ، سل مث يفتح اهللا علي و 
تعطه ، اشفع تشفع ، فأرفع رأسي فأقول : يا رب ! أميت ، أميت ، فيقال : يا حممد ! أدخل اجلنة من أمتك ، من ال حساب 

ناس فيما سوى ذلك من األبواب ، والذي نفس حممد بيده ! إن ما بني عليه ، من باب األمين من أبواب اجلنة . وهم شركاء ال
  . كة وهجر ، أو كما بني مكة وبصرىاملصراعني من مصاريع اجلنة لكما بني م

  
  م / ويحاسبهم اهللا تبارك وتعالى .

 احلساب لغة : العدد . •

 اطالع اهللا عباده على أعماهلم ، وتقريرهم عليها . وشرعاً :

 تاب والسنة واإلمجاع .وهو ثابت بالك •

َنا ِإيَابـَُهمْ قال تعاىل :  َنا ِحَسابـَُهمْ .  (ِإن ِإلَيـْ   ) .ثُم ِإن َعَليـْ
  ) .َفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَساباً َيِسرياً .  (فََأما َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنهِ وقال تعاىل : 

  وأما من السنة : 
... اللهم حاسبين حساباً يسرياً ) فقالت عائشة : ( ما احلساب اليسري ؟ قال : (  يقول يف بعض صالته : ( εفقد كان النيب 

  . “إسناده جيد  ”رواه أمحد ، وقال األلباين : أن ينظر يف كتابه فيتجاوز عنه ) . 

  وأمجع املسلمون على ثبوت احلساب يوم القيامة .
 صفة حساب المؤمن : •

   εمسعت رسول اهللا  قال : τعن ابن عمر 
 أول من حياسب هذه األمة .و  •

  متفق عليه: ( حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة املفضي بينهم قبل اخلالئق ) .  εلقوله 
  وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً : ( حنن آخر األمم وأول من حياسب ) .

 وأول ما حياسب عليه العبد من حقوق اهللا : الصالة . •

: ( أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة الصالة ، فإن صلحت صلح سائر عمله  εرسول اهللا قال : قال  τحلديث أيب هريرة 
  رواه الرتمذي، وإن فسدت فسد سائر عمله ) . 

  وأول ما يقضى فيه بني الناس يف الدماء . •
  متفق عليه من حديث ابن مسعود: ( أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء ) .  εولقوله 
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  تـُْنَصُب اَْلَمَوازِينُ وَ 
  هو ميزان حقيقي له كفتان يضعه اهللا عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد .الميزان :  •
 أدلة ثبوته يف الكتاب والسنة : •

نَ  (َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئاً َوِإْن َكاَن ِمثْـَقالَ قال تعاىل :    ا َِا ) .َحبٍة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَيـْ
  .فَأُمُه َهاِويٌَة) .  َوأَما َمْن َخفْت َمَوازِيُنهُ .  فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ .  (فََأما َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنهُ وقال تعاىل : 
َوَمْن َخفْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك الِذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم ِيف َجَهنَم َخاِلُدوَن) .  ُحونَ (َفَمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفلِ وقال تعاىل : 

.  
: ( كلمتان حبيبتان إىل الرمحن ، خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان يف  εقال : قال رسول اهللا  τومن السنة حديث أيب هريرة 

  متفق عليهاهللا العظيم ) .  امليزان : سبحان اهللا وحبمده ، سبحان
 . “والذي دلت عليه السنة ، أن ميزان األعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان  ”قال شارح الطحاوية :  •

: ( إن اهللا سُيَخلُص رجًال من أميت على رؤوس  εملا رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن عبد اهللا بن عمرو قال : قال رسول اهللا 
، فينشر عليه تسعًا وتسعني سجًال ، كل سجل مد البصر ، مث يقول له : أتنكر من هذا شيئًا ؟ أظلمتك  اخلالئق يوم القيامة 

كتبيت احلافظون ؟ قال : ال يا رب ، فيقول : ألك عذر أو حسنة ؟ فيبهت الرجل ، فيقول : ال يا رب ، فيقول : بلى ، إن لك 
بطاقة فيها : أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ، عندنا حسنة واحدة ، ال ظلم اليوم عليك ، فتخرج له 

فيقول : أحضروه ، فيقول : يا رب ، وما هذه البطاقة مع هذه السجالت ؟ فيقال : إنك ال تظلم ، قال : فتوضع السجالت 
  م اهللا شيء ) .قال : فطاشت السجالت ، وثقلت البطاقة ، فال يثقل مع اسيف كفة ، والبطاقة يف كفة ، 

 ما الذي يوزن ؟ •

  اختلف العلماء 
  األدلة :أن األعمال نفسها هي اليت توزن . أوالً : 

َنا (َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئاً َوِإْن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍة ِمْن َخرْ قال تعاىل :    ) .َدٍل أَتـَيـْ
: ( كلمتان حبيبتان إىل الرمحن ، خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان يف امليزان : سبحان اهللا وحبمده ، سبحان اهللا العظيم  εوقال 
  متفق عليه) . 

  رواه الرتمذي: ( ما من شيء أثقل يف امليزان من حسن اخللق ) .  εوقال 
  أن صحائف األعمال هي اليت توزن .ثانياً : 

  ق .حلديث البطاقة الذي سب
فال نقيم هلم يوم القيامة وزنًا ) الساقني ، وقد ضحك الصحابة قال ((والذي نفسي أن العامل هو الذي يوزن األدلة :(ثالثًا : 

  رواه أمحدبيده هلما يف امليزان أثقل من أحد )) 

  والذي يظهر أن الذي يوزن واملعترب هو العمل وعليه مدار ثقل امليزان وخفته .
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 َماِئِل : َوتـُْنُشُر اَلديَماِن َوالش ا (َفَأما َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه بَِيِميِنهِ .فسوف يحاسب حسابً َواِويُن, َوتـََتطَايـَُر َصَحاِئُف َاْألَْعَماِل ِإَلى َاْإلِ

  .) . ويصلى سعيراً  . وأما من أوتى كتابه وراء ظهره . فسوف يدعوا ثبوراً  . وينقلب إلى أهله مسروراً يسيراً 
  ر اهللا تعاىل تطاير الصحف ونشرها وتناوهلا يف غري موضع من كتابه مع بيان منازل أهلها .قد ذك

َك اْليَـْوَم اقْـرَْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفسِ .  (وَُكل ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِيف ُعُنِقِه َوُخنْرُِج َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتابًا يـَْلَقاُه َمْنُشوراً كما قال تعاىل : 
  .َعَلْيَك َحِسيباً) 
  . “طائره هو ما طار عنه من عمله من خري أو شر  ”قال ابن عباس وجماهد وغريمها : قوله ( طائره ) 

  الطائر ما سبق يف علم اهللا من شقاوة أو سعادة .وقيل : 
  ما يؤول إليه من الشقاوة أو  والقوالن متالزمان ، ألن ما يطري له من العمل هو سبب ”قال الشنفيطي رحمه اهللا : 

  . “السعادة 
أي جعلنا عمله أو ما سبق له من شقاوة يف عنقه ، أي الزماً له لزوم القالدة أو النفل ال  ”قوله ( في عنقه ) قال الشنقيطي : 

  . “ينفك عنه ، ومنه قول العرب : املوت يف الرقاب 
ذكر جل وعال يف هذه اآلية الكرمية : أن ذلك العمل الذي ألزم اإلنسان ) قوله ( ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا 

  إياه ، خيرجه له يوم القيامة مكتوباً يف كتاباً يلقاه منشوراً ، أي مفتوحاً يقرؤه هو وغريه .
 وبني أشياء من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه منشوراً يف آيات أخر ، فبني أن من صفاته : •

ون ، أي خائفون مما فيه ، وأنه ال يرتك صغرية وال كبرية إال أحصاها ، وأم جيدون فيه مجيع ما عملوا حاضراً أن ارمني مشفق
  ليس منه شيء غائباً ، وأن اهللا جل وعال ال يظلمهم يف اجلزاء عليه .

وُلوَن يَا َويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب ال يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوال َكِبريًَة ِإال (َوُوِضَع اْلِكَتاُب فـَتَـَرى اْلُمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِمما ِفيِه َويـَقُ قال تعاىل : 
  .َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضراً َوال َيْظِلُم َربَك َأَحداً) 

وأن من أوتيه  –منهم جعلنا اهللا وإخواننا املسلمني  –وبني يف موضع آخر ، أن الناس يؤتى بعضهم هذا الكتاب بيمينه  •
 بيمينه حياسب حساباً يسرياً ، ويرجع إىل أهله مسروراً ، وأنه يف عيشة راضية ، يف جنة عالية ، قطوفها دانية .

َقِلُب ِإَىل أَْهِلِه َمْسرُ .  َفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَساباً َيِسرياً . (فََأما َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه قال تعاىل :    .وراً) َويـَنـْ
ِيف َجنٍة .فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ  .ِإين ظَنَـْنُت َأين ُمالٍق ِحَسابَِيهْ .(فََأما َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فـَيَـُقوُل َهاُؤُم اقْـرَأوا ِكَتابَِيهْ وقال تعاىل : 

  . ُقطُوفـَُها َدانَِيٌة).َعالَِيةٍ 
شماله يتمىن أنه مل يؤتيه ، وأنه يؤمر به فيصلى اجلحيم ، ويسلك يف سلسلة من وبني يف موضع آخر ، أن من أوتيه ب •

 سالسل النار ذرعها سبعون ذراعاً .

َما َأْغَىن َعين .ِت اْلَقاِضَيةَ لَْيتَـَها َكانَ  .وَملَْ أَْدِر َما ِحَسابَِيهْ .(َوأَما َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه فـَيَـُقوُل يَا لَْيَتِين ملَْ أُوَت ِكَتابَِيهْ قال تعاىل : 
ُعوَن ِذرَاعاً فَاْسُلُكوُه) .ُمث اجلَِْحيَم َصلوهُ .ُخُذوُه فـَُغلوهُ .َهَلَك َعين ُسْلطَانَِيهْ .َمالَِيهْ    .ُمث ِيف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبـْ

 ؟؟؟نقص ورق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وبني يف موضع آخر ، أن من أويت كتابه وراء ظهره  •
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َنا ُمَحمٍد  َبِن, َوَأْحَلى ِمْن اَْلَعَسِل, َوَأبَارِيُقُه َعَدُد ُنُجوِم  صلى اهللا عليه وسلمَولَِنِبيـبـََياًضا ِمْن اَلل َحْوٌض ِفي اَْلِقَياَمِة, َماُؤُه َأَشد

  . اَلسَماِء, َمْن َشِرَب ِمْنُه َشْربًَة َلْم َيْظَمْأ بـَْعَدَها َأَبًدا
 احلوض لغة : جممع املاء . •

  يرده املؤمنون .وشرعاً : جممع ماء عظيم يضعه اهللا عز وجل يف عرصات القيامة 
  والعرصات : مجع عرصة ، وهي األرض الفسيحة الواسعة اليت ال بناء فيها وال شجر .

 واحلوض ثابت بالسنة املتواترة . •

يث الواردة يف ذكر احلوض تبلغ حد التواتر ، رواها من الصحابة واألحاد ”قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية : 
بضع وثالثون صحابيًا ، ولقد استقصى طرقها شيخنا عماد الدين بن كثري تغمده اهللا برمحته يف آخر تارخيه الكبري املسمى : 

  . “بالبداية والنهاية 
  متفق عليهاحلوض ) . : ( أنا فرطكم على  εقال : قال رسول اهللا  τعن جندب بن عبد اهللا 
  قال : ( إين فرطكم على احلوض ، من يرد علّي شرب ، ومن شرب مل يظمأ  εأن رسول اهللا  τوعن سهل بن سعد 

  أبداً ... ) . 
 صفاته : •

  تتبني صفاته من خالل هذا احلديث :
أبيض من اللنب ، ورحيه أطيب : ( حوضي مسرية شهر ، ماؤه  εقال : قال النيب  –رضي اهللا عنهما  –عن عبد اهللا بن عمرو 

  متفق عليهمن املسك ، وكيزانه كنجوم السماء ، من شرب منها فال يظمأ أبداً ) . 
 احلوض موجود اآلن . •

   متفق عليهومنربي على حوضي ).: ( ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة ، ε: قال رسول اهللا قال τعن أيب هريرة 
( واهللا إين ألنظر إىل حوضي اآلن ) حيتمل أنه كشف له عنه ملا خطب ، وهذا هو  ” : قال الحافظ ابن حجر رحمه اهللا

  . “الظاهر ، قال : وحيتمل أنه يريد رؤية القلب 
 هذا احلوض يصب فيه ميزابان . •

م السماء قال : قلت : يا رسول اهللا ، ما آنية احلوض ؟ قال : ( والذي نفسي بيده ، آلنيته أكثر من عدد جنو  τعن أيب ذر 
  رواه مسلموكواكبها ، يشخب فيه ميزابان من اجلنة ، من شرب منه مل يظمأ ... ) . 

 أول من يرد الحوض : •

قال : ( إن حوضي من عدن إىل عمان البلقاء ، ماؤه أشد بياضاً من اللنب ، وأحلى من العسل ،  εأن رسول اهللا  τعن ثوبان 
 ال تفتح هلم السدد ، الذينشعث رؤوساً ، الدنس ثياباً ، الذين ال ينكحون املنعمات ، و أول الناس وروداً عليه فقراء املهاجرين ال

  رواه الرتمذي وصححه األلباينيعطون احلق الذي عليهم ، وال يُعَطون الذي هلم ) . 
 لكل نيب حوض . •
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اردة ، وإين أرجو أن أكون أكثر قال : ( لكل نيب حوضاً ، وإم ليتباهون أيهم أكثر و  εأن رسول اهللا  τعن مسرة بن جندب 
  رواه الرتمذيواردة ) . 

 من يحرم من الشرب من الحوض : •

( أنا فرطكم على احلوض ، لريفعن رجال منكم ، مث ليختلجّن دوين ، فأقول :  قال : εعن النبي  τعن عبد اهللا بن مسعود 
  متفق عليهما أحدثوا بعدك ) . يا رب أصحايب ، فقال : إنك ال تدري 

  رواه البخاري رواية : ( إنك ال علم لك مبا أحدثوا بعدك ، إم ارتدوا على أدبارهم القهقرى ) . ويف
 الفرق بين الكوثر والحوض : •

 أن الكوثر أعظم من احلوض ، فالكوثر ر عظيم جيري ، واحلوض جممع املاء . - أ 

 أن الكوثر يف اجلنة ، واحلوض يف أرض احملشر . - ب 

 ميزابني . فرع عنه ، ألنه ثبت أن للحوض أن الكوثر أصل ، واحلوض  - ج 

  
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 الصراط لغة : الطريق . •

  اجلسر املمدود على جهنم ليعرب الناس عليه إىل اجلنة .وشرعاً : 
 وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع . •

  ) .(َوِإْن ِمْنُكْم ِإال َوارُِدَها َكاَن َعَلى َربَك َحْتماً َمْقِضّياً عاىل : قال ت
  فسرها عبد اهللا بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم باملرور على الصراط .

... مث يضرب اجلسر على جهنم ، وحتل الشفاعة ،  : (يف حديث طويل  εقال : قال رسول اهللا  τوعن أيب سعيد اخلدري 
  متفق عليهقولون : اللهم سلم سلم ) . وي
 صفة الصراط : •

عن الصراط فقال : ( مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكالليب وحسكة مفلطحة هلا شوكة عفيفاء تكون بنجد  εسئل النيب 
  يقال هلا السعدان ) .

  لناس بأعماهلم ) .ويف رواية : ( وبه كالليب مثل شوك السعدان غري أا ال يعلم قْدُر عظها إال اهللا خيطف ا
  قال : ( بلغين أنه أدق من الشعر وأحد من السيف ) . τويف صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري 

  مرفوعاً . –رضي اهللا عنها  –وروى اإلمام أمحد حنوه عن عائشة 
 العبور على الصراط وكيفيته : •

  ال يعرب على الصراط إال املؤمنون على قدر أعماهلم .
: ( ... فيمّر املؤمنون كطرف العني ، وكالربق ، وكالريح ، وكالطري ،  εقال : قال رسول اهللا  τسعيد اخلدري  ففي حديث أيب

  متفق عليهوكأجاويد اخليل والركاب ، فناٍج ُمَسلم ، وخمدوش مرسل ، ومكدوس يف نار جهنم ... ) . 
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م قائم على الصراط يقول : رّب سلم سلم ، حىت : ( ... ونبيك εقال : قال رسول اهللا  τويف صحيح مسلم عن حذيفة 
تعجز أعمال العباد ، حىت جييء الرجل فال يستطيع السري إال زحفاً ، قال : ويف حافيت الصراط كالليب معلقة مأمورة بأخذ من 

  أمرت به ، فمخدوش ناج ومكدوس يف النار ) .
  ويف صحيح البخاري : ( حىت مير آخرهم يسحب سحباً ) .

 . ε، ومن األمم أمته  εيعرب الصراط من األنبياء حممد  وأول من •

  رواه البخاري: ( فأكون أنا وأميت أول من جييزها وال يتكلم يومئٍذ إال الرسل ، ودعاء الرسل يومئٍذ : اللهم سلم سلم ) . εقال 


